
أولئك الذين عدلوا عن الدنيا ومل يأخذوها بدال عن طاعة اهللا  (( أولئك لهم أجرهم عند ربهم )): الشيخ

يدل على عظمه,  (( عند ربهم ))أجر أي ثواب؛ وإضافته إىل اهللا:  (( لهم أجرهم عند ربهم ))واإلميان به: 

 . عند ربهم )) مأجره لهم ((وأنه عظيم جدا؛ فإن الشيء من العظيم عظيم, ومن الكرمي كثري؛ وهلذا قال: 

ألن ما عند اهللا يبقى؛  ,فيه إشارة كما سيأيت إن شاء اهللا يف الفوائد أنه باق لهم أجرهم عند ربهم )) ((وقوله:  

  اهللا أن جيعلين وإياكم منهم ـ .وهلذا خيلد أهل اجلنة فيها أبدا ـ نسأل 

التباطؤ يف السرعة هي عدم  :سريع احلسابأولئك لهم أجرهم عند ربهم إن اهللا سريع الحساب ))  ((

وسريعة وما هي إال حلظات مث سريع احلساب من وجهني؛ الوجه األول: أن الدنيا قليلة؛ وفانية تعاىل الشيء، واهللا 

يأيت, شيئا قليال مث إال ما تأخذ  ,األسبوع أيام أحد بسرعة؛ فاليوم اجلمعة مثال أو السبت أو األحد أو تنقضي

  ميوت فيجد احلساب أمامه؛ هذا سرعة؛ رعة حىت يصل اإلنسان إىل ايته و بس

أصحاب الجنة  ((فإن اهللا تعاىل حياسب اخلالئق كلها يف نصف اليوم؛ لقوله تعاىل:  ,الثاين: يوم القيمةسرعة ال

والقيلولة إمنا تكون يف نصف النهار، هكذا تكون يف نصف النهار؛ ويلزم يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيال )) 

إن اهللا  (( :يف منزله ومستقره يقيلحىت إن كل واحدا منهم  ,يف نصف يوم ممن هذا أن اهللا حياسب اخلالئق كله

  سريع الحساب )) .

 ,من هنا للتبعيضو  وإن من أهل الكتاب )) ((لثناء على بعض أهل الكتاب؛ لقوله: يف هذه اآلية فوائد منها: ا

  وهم قليل .

ومن فوائدها: عدل اهللا عزوجل بإسناد الفضل إىل أهله؛ فإن اهللا عزوجل ملا ذكر عقاب الكافرين وثواب املؤمنني 

  فأسند الفضل إىل أهله عزوجل . وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن )) ((قال: 

يفعلون ومن فوائدها: أن هؤالء الذين يؤمنون مبا أنزل اهللا على رسوله عليه الصالة والسالم مع إميام بكتبهم إمنا 

  خاشعين هللا )) . ((ما أشبه ذلك؛ لقوله تعاىل:  وأال طلبا للدنيا أو املدح  ,تعظيما هللا وذال له ذلك

ما أنزل إلينا من أجل الدنيا؛ فهم ال يشرتون بآيات اهللا ومن فوائدها: بيان إخالص هؤالء حيث مل يؤمنوا باهللا و 

يراد  :أن نقول ينبغيولكن  ,ذه اجلملة ... لدنياكفروا لمنها أن الذين   يفهممثنا قليال؛ واآلية كما فسرناها أوال 

فإنه  ين هللا ))خاشع ((عىن الثاين قوله: املا الذين كفروا من أجل الدنيا والذين أسلموا من أجل الدنيا؛ ويؤيد 

يعين ال يقصدون شيئا من الدنيا أو جاه أو رئاسة أو رياء  ,يدل على أم خملصون يف إميام باهللا وما أنزل إليهم

.  



جر يعين الثواب األومن فوائد اآلية الكرمية: أن هؤالء الذين آمنوا من أهل الكتاب عن إخالص سوف يكون هلم 

  أولئك لهم أجرهم عند ربهم )) . ((وإن فام ما يفوم من الدنيا بسبب إسالمهم؛ لقوله: يف اآلخرة, 

وقد أورد بعض  إن اهللا سريع الحساب )) ((: بيان قدرة اهللا عزوجل يف سرعة حسابه، حيث قال: ومن فوائدها

يعين   ,ا يف ساعة وحنن مجعكيف حياسبن  :وقال ,الصحابة على النيب صلى اهللا عليه وسلم إشكاال يف هذا املعىن

القمر ) يقرب لك هذا، وذكر له القمر ( آياته أي: من  ( أال أخبرك بشيء من آالء اهللا ) :؟ فقال كثري

وكل الناس يرونه يف ساعة واحدة ال يضامون يف رؤيته؛ فإذا كان هذا يف خملوق من  ,خملوق من خملوقات اهللا

فما بالك باخلالق جل  ,ويشرتك فيه من العامل ما ال حيصيه إال اهللا ,خملوقات اهللا يضيء نوره على كل من رآه

  . وعال

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات احلساب، وأن اإلنسان سوف حياسب على عمله إن خريا فخري وإن شرا 

  .إن اهللا سريع الحساب )) ((فشر؛ لقوله: 

وعلى العفو واإلحسان؛ وحق للخلق باالعتداء  ةاملساحموليعلم أن احلقوق نوعان: حق هللا عزوجل فهو مبين على  

عليهم وعلى أعراضهم فهذا ال يغفره اهللا عزوجل؛ بل قد قال النيب عليه الصالة والسالم حني بعث معاذ إىل 

فاملظلوم إىل من )  واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اهللا حجاب ,إياك وكرائم أموالهم (اليمن قال: 

فإذا رجع إىل اهللا عزوجل  ,من اخللق  ربه وهو سيلجأ بصدق ألنه قد ضيمىل اهللا عزوجل؛ فإذا رجع إىليلجأ ؟ إ

فلذلك  وعزتي وجاللي ألنصرنك ولو بعد حين ) (ول عزوجل: ويق ,ذا الصدق فإن اهللا عزوجل جييب دعوته

العدوان عليه بالقول أو الفعل؛ بظلم غريه , ومن وحبق اهللا عزوجل ,جيب على اإلنسان أن حيذر من ظلم نفسه

  والبد من رجوعه إىل اهللا عزوجل . وم البد من زوال,تد الدنيا لنفإن 

دائما نتكلم  يا أيها الذين آمنوا اصبروا و صابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

إذا سمعت اهللا " بد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه: عونستشهد بقول  يا أيها الذين آمنوا )) ((على قوله تعاىل: 

وقلنا إن  ا خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه "يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك ـ يعني استمع لها ـ فإم

 :اهللا تعاىل إذا صدر اخلطاب ذا فهو دليل على العناية به؛ وجهه ؟ أنه صدره بالنداء الذي يفيد تنبيه املخاطب

مث إذا كان النداء بوصف اإلميان كان دليال على أن ما يأيت بعده من مقتضى اإلميان،  يا أيها الذين آمنوا ))، ((

أنه من مقتضاه ما صدر اخلطاب ملن يوجه إليه بلفظ اإلميان؛ فكأنه  الأن ما يأيت بعده من مقتضى اإلميان ألنه لو 

  كذا، أو إلميانكم ال تفعلوا كذا وكذا.قال: يا أيها الذين آمنوا بإميانكم افعلوا كذا و 



 :ثانيا: يدل على أن خمالفة ذلك من نواقض اإلميان أو من نواقص اإلميان؛ إن كان الشيء من أصول الدين مثل

من فروع الدين  يف فرع فإن خمالفته من نواقض اإلميان؛ وإن كان يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله )) ((

يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس  ((فإن خمالفته من نواقص اإلميان مثل قوله تعاىل: 

 ,ألمر وإميانه ناقصالف لخم هو :بل نقول ,لو مل يتفسح اإلنسان ما قلنا إنه كافر فافسحوا يفسح اهللا لكم ))

  حيث وجه اهللا له هذا األمر بوصف اإلميان .ألن مقتضى اإلميان أن يفعل ما أمر اهللا به، 

ثالثا: أنه يفيد اإلغراء، يعين إغراء اإلنسان وحثه على أن يفعل ما وجه إليه من األمر أو النعمة؛ ألن اإلنسان إذا 

أنك تغريه وأنه  يا أيها الكرمي جد على هذا؛ معناه وصف بوصف فإنه يغريه هذا الوصف؛ فإذا قيل لشخص:

  قيل له ـ يف جمال القتال ـ إنك قلت:  ,لمتنيبل ؛ وهلذا ملا قيلجيودن لكرمه البد أ

  اخليل والليل والبيداء تعرفين    والسيف والرمح والقرطاس والقلم؛

مث أقدم حىت قتل؛ وذلك ألن الوصف الذي يتصف به اإلنسان ويفخر به إذا مل يطبقه فعال  ,اآلن قتلتين :قال

  ميانكم افعلوا كذا . يقول: يا أيها الذين آمنوا إلاهللافإنه كاذب يف دعواه؛ فكأن 

اصربوا على أي شيء ؟ على كل ما حيتاج إىل صرب، كل ما حيتاج إىل صرب اصرب  اصبروا وصابروا ورابطوا )) ((

الف هوى النفس، الذي خيالف هواك هو الذي حيتاج إىل صرب هو الذي خيالعليه؛ ومعلوم أن الذي حيتاج إىل 

، املعاصي ثقيل تركها على اس فاصرب عليهو يشق عليك حتمله؛ فطاعة اهللا عزوجل ثقيلة على النف ؛ ألنهالصرب

؛ فاملصائب اليت االنفوس اصرب على الرتك؛ اآلالم واملصائب اليت تصيب اإلنسان ثقيلة على النفس اصرب عليه

اب اهللا كانت فإذا احتسب اإلنسان أجرها على اهللا وانتظر بذلك ثو  ,تصيب اإلنسان هي بنفسها مكفرة للذنوب

  كما قال الشاعر:   ,؛ واإلنسان يف الدنيا البد أن يبتلىحسناتمع التكفري زيادة 

  فيوم لنا ويوم علينا    ويوم نساء ويوم نسر؛ 

باملصائب، قال  هبالنعم ويبتليمل تبق الدنيا ألحد زاهية مطلقا أبدا؛ وهذه من حكمة اهللا عزوجل يبتلي اإلنسان 

فعلى اإلنسان أن يصرب على كل ما خيالف هواه؛  ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون )) ((اهللا تعاىل: 

 (( :ويش النتيجة ؟ النتيجة خري ,والصرب ثقيل على النفس متعب هلا؛ ولكن اإلنسان ينظر إذا صرب إىل ما أمامه

  فر ؛ ويف الشعر: ظإذا صرب فليبشر باخلري، ويف املثل: من صرب  )) بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم

  مثل امسه مر مذاقته      لكن عواقبه أحلى من العسل؛والصرب 

إذا قرن صربه باحتساب األجر على اهللا عزوجل فإنه  والسيما ظفر وهذا شيء جمرب، دائما إذا صرب اإلنسان

  احلميدة . يكون يف ذلك الثواب والعاقبة



ضا أي ,املصابرة تكون من اثنني؛ وهلذا جاءت على وزن فاعل، فاعل كقاتل وجاهد صابر صابروا )) ((وقوله: 

هو شيء بينك وبني نفسك تصرب؛ إمنا ، الصرب األول ما فيه أحد يضاده هفصابر  البد من شخص آخر يضادك

مبعىن غالبه بالصرب، غالبه بالصرب؛ وهذا يكون يعين  ,صابره : إنسان يضادك ويثريك ويعتدي عليكالشيء الثاين

وال  ((ولكن اهللا تعاىل قد سلى عباده املؤمنون يف قوله تعاىل:  ,يف مالقات األعداء؛ فالعدو يصابرك وأنت تصابره

وهو إذا جرح  ,أنت إذا جرحت تتأمل تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ))

الثواب على ما  اهللا عز وجلفرق عظيم؛ فالذي يرجوا من وترجون من اهللا ما ال يرجون ))  (( :يتأمل الشك

حىت إنه أحيانا ال يشعر به من شدة احتسابه األجر على اهللا عزوجل؛ إذا  ,حصل له يهون عليه هذا الشيء

, واملصابرة مع شخص اإلنسان وما يشق عليهوتكون على ما ال يالئم  ,الصرب حبس النفس مع غري مصابر

ولمن  ((صرب اصرب، وقد قال اهللا عزوجل: ك فأنت اوعلى مضادت مضاد يصابرك ويصرب عليك, على معاندتك

  .صبر وغفر إن ذلك من عزم األمور ))

النيب عليه يعين رابطوا على الطاعات؛ ومن ذلك ما بينه  ,املرابطة أخص من املصابرة ورابطوا )) ((أما قوله: 

وانتظار الصالة بعد  ,اجدسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطا إلى المإس (الصالة والسالم حيث قال: 

: يعين يف أيام السربات والربودة فإن اإلنسان باغ الوضوء على املكارهإس فذلكم الرباط فذلكم الرباط ) ,الصالة

 ى شدة تصديقه ورجائه لثواب اهللا؛وعل ,عزوجلباهللا بغ الوضوء يعين أمته وأكمله دل هذا على إميانه إذا أس

دل هذا  ,فإن اإلنسان إذا ذهب إىل املسجد البعيد الذي حيتاج إىل كثرة اخلطا ,والثاين: كثرية اخلطا إىل املساجد

ذا يذهب إىل املسجد ولو كان بعيدا يف قلبه؛ وهل ته عليه وصدق اإلمياناخلري ومثابر ؟ على مرابطته يف  على أيش

ويرتدد إليه ولو كان كثريا، يرتدد إليه على األقل يف اليوم والليلة مخس مرات ولو كان كثريا؛ هذا أيضا يدل على 

   .املرابطة على اخلري

هد النيب عليه الصالة لكنها غري موجودة يف ع ,الثغور ومن املرابطة املرابطة يف اصبروا وصابروا ورابطوا )) ((

ة خيرج النيب عليه الصالة والسالم إىل العدو ويغزوا طبعليه الصالة والسالم ما فيه مرا والسالم؛ ألنه يف عهد النيب

, واحتاج املسلمون ةطبسالم يف أقطار األرض صارت املرالكن بعد ذلك ملا فتحت الفتوحات وانتشر اإل ,ويرجع

باغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد سإ (ة؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: طبإىل مرا

ثالثا؛ ألن الرباط على احلدود  وانتظار الصالة إلى الصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط )

  اإلسالمية غري موجود يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم.



واتقوا اهللا هذا أمر بتقوى اهللا  واتقوا اهللا )) (( :من أجل أن تفلحوا ؛ نعم :أي كم تفلحون ))لعل ((مث قال: 

عزوجل؛ وسبق لنا مرات كثرية أن املراد بالتقوى اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ هذه 

ل بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ هذه هي اختاذ وقاية من عذاب اهللا عزوج :تقوى، هذا أحسن ما قيل يف التقوىال

وإما أن  ,وهو كثري يف القرآن ,من باب عطف العام على اخلاص :وعطفها على ما سبق إما أن يقال ,التقوى

الرب  أن وتعاونوا على البر والتقوى )) ((كما نقول يف قوله تعاىل:   ,إن ما سبق أوامر والتقوى للنواهي :يقال

؛ تقوى وحدها مشلت فعل اخلري وترك الشر؛ واملعنيان ال يتنافيانالناب الشر؛ وإذا ذكرت فعل اخلري والتقوى اجت

 شيءتشتمل على  مؤداهاكلها   اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا )) ((فهذه األوصاف أو األوامر األربعة: 

  وهي فعل األوامر واجتناب النواهي . ,واحد

فإنه  ,ليس فيه رجاءاهللا عز وجل ألن كالم  ,هنا للتعليل وليست للرجاء :لعل لعلكم تفلحون )) ((مث قال: 

الفالح : ألجل أن تفلحوا؛ و أي ,شيء؛ لكنها للتعليل يعسرهوال يصعب عليه شيء وال  ,على كل شيء قدير

اإلنسان قالوا إا كلمة جامعة، كلمة جامعة للفوز باملطلوب والنجاة من املرهوب، هذا الفالح، الفالح أن يفوز 

والشك أن كل واحد من اخللق يتمىن هذا، يتمىن أن يفوز مبطلوبه وأن ينجوا من  ,مبطلوبه وأن ينجوا من مرهوبه

  مرهوبه .

وأن أهل اإلميان هم األجدر، هم  ,يف هذه اآلية الكرمية: يوجه اهللا النداء إىل املؤمنني فيستفاد منه: فضيلة اإلميان

  (( يا أيها الذين آمنوا )).؛ لقوله: مهأجدر الناس بتوجيه اخلطاب إلي

ومن فوائدها: أنه ينبغي لإلنسان أن يأيت يف أسلوبه مبا حيمل اإلنسان على فعل ما طلب منه أو ترك ما ي عنه؛ 

  يا أيها الذين آمنوا اصبروا )) . ((لقوله: 

قد يكون واجبا  وهو يف احلقيقة مشرتك (( اصبروا ))ومن فوائدها: احلث على الصرب؛ بل األمر بالصرب؛ لقوله: 

وهو الصرب على الواجب وعلى ترك احملرم وعلى اآلالم املؤملة؛ وقد يكون مستحبا وهو الصرب على املستحبات أو 

  ل وأفضل .مفإن الصرب هنا ليس بواجب لكنه أك ,على ترك املكروهات

ميد له؛ فإن العاقبة ستكون له عليه إذا صابره اإلنسان يصابر من يضاده و أن ومن فوائدها: األمر باملصابرة؛ و 

  . ضادها للعاقبة احلميدة اليت تكون فيها الدائرة على من مر اهللا عزوجل ورجاء لثوابه وحتسبامتثاال أل

وإن كانت على واجبة هي واجب فرابطة؛ واملرابطة إن كانت على ومن فوائد اآلية أيضا: األمر باملرابطة، األمر بامل

  مستحب فهي مستحبة حسب األمر املرابط عليه .

  احملرم إما برتك الواجب وإما بفعل احملرم .قوع يف يعين اتقاء الو  ,ومن فوائدها: األمر بالتقوى؛ والتقوى واجبة



 :يوهي أ ,ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: النتائج احلميدة ملن قام بأوامر اهللا من الصرب واملصابرة واملرابطة والتقوى

  . لعلكم تفلحون )) ((تعاىل:  , هي الفالح؛ لقول اهللاحلميدة العاقبة

بالرساالت مع أن الرسالة احملمدية تقتضي اإلميان  وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

   ؟ (( قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى... ))السابقة: 

نزل على إميان مبا أ: إميان مبا أنزل عليهم و يعين مجعوا بني اإلميانني ,مبا أنزل إليهم قبل بعثة الرسولآمنوا : و الشيخ

  حممد صلى اهللا عليه وسلم.  

  هل املقصود به قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟  (( ورابطوا )): قوله: السائل

  . يف ذلك الوقت مبا يعرفه الناسا فسرهولكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  : املرابطة أعم,الشيخ

يكرم عند نزوله, هل نستطيع أن نقول أن يف  إذا جاء ضيفهذه اآلية  (( نزال من عند اهللا )): قوله: السائل

   اجلنة جنتني ؟

  إىل آخرها. كلها على خري ما يرام من أوهلا   ال, أبدا, هي كلها نزل,: الشيخ

، سألوا عن مقدار، هذا املقدار كيف يشمل أو كيف يتسع حلساب مجيع الكيفية هم ما سألوا عن: الشيخ ...

مجيع اهللا يوم حياسب   نصفكيف   املقدار,عن يسألون  , لكن هذايسألونما كانوا نعم ما فيه شيء, اخللق؛ 

  . , فبني هلم الرسول أن هذا غري ممتنعاخلالئق

  .عليه الستمرارهمهنا بلفظ املضارع  اإلميان فيكون ذكر وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باهللا )) ((: الشيخ ...

أقول  ,النجاشي حيكم مبا أنزل اهللا مبا بلغه وهو حيكم بغري ما أنزل اهللا ! مؤمنني؟ من املؤمنني كيف : الشيخ ...

وهذا  ,آمن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وآمن بعيسى وآمن بالرسل مبا بلغه؛ ما بلغه احلكم بالقرآن سيحكمهو 

  الذي بلغه .

ليست فاخلاشعون  اهللا يختص برحمته من يشاء )) (( :خيتص برمحته من يشاء ,هذه خصائص: الشيخ ...

  . ثقيلة عليهم

وفيه قرنفل وفلفل أسود وزجنبيل وتغطى هذا طبنا حنن, وقال أن األطباء الزيت ب : ادهنيقولون: الشيخ ...

  ) الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء ( ا:صحيح، احلديث جاء  ربودةال يقولون: الربودة زينة, قلت: طيب

ا الثلج؛ فأنا كلما أحسست بأمل فضع عليه  :قالوا لهو ركبته يف رجله يف سوى عملية  من إنسانكما أين مسعت 

  قلت له: كيف ؟ بالعادة حنن عليها مثال شيئا حار. 



زيت الزيتون أحسن شيء, أوال حنن  .زجنبيلمعه فل و رنوكذلك ق األسود هذا, والفلفل األسود، احلبالزيت، 

  بالدهن .

ابتالء شرعي وذلك بتكليفنا  : هل من االبتالء إلزامنا بالزكاة والنفقات ؟ نعم, من االبتالء الشرعي, إذا هناالشيخ

  فيكون يف هذا ضرر عليهم . ,الزكاة يألن يف الناس من ال يؤد ,أن نؤدي الزكاة

ولتسمعن من الذين أوتوا  ((يف قوله: ؟ من القول أو من الفعل  :أذى كثريا كثيرا ))  أذى ((قوله: : الشيخ

   ؟ الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ))

  القول؛ : من الطالب

  ألنه قد يكون بأذى فعليذى القويلاألما الدليل على ختصيصه بالقول ؟ ما الدليل على أنه خاص ب: الشيخ

   ؟ على أا خاصة باألذى القويل أريد دليال؟ أنا كضرم 

  ))  ولتسمعن : قوله تعاىل: ((الطالب

هذا الرجل  أن يكون أذى بالفعل وأمسع أنا أنالذي يسمع هو القول؛ هذا هو الظاهر مع أنه ميكن : و الشيخ

  أوذي؛ فيكون أمسع عن خرب اإليذاء الفعلي .

ار وارور امسا اجلهل يكون  ... أين اسم إن ؟ السموات واألرض ))إن في خلق  ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

  حمذوف ويش التقدير ؟  ... إلن ؟

   .مؤخر(( آليات )) : الطالب

  ويش تقولون يا مجاعة ؟ صحيح . آليات )) (( :هذا اسم إن: الشيخ

  ؟  أولوا األلباب )) (( :ما معىن: الشيخ

  أصحاب العقول؛: الطالب

  وأن الشرع ينمي العقل ؟  ,من هذه اآلية أن العقل يؤيد الشرع هل يؤخذ: الشيخ

  نعم؛ : الطالب

   كيف ذلك ؟ لكن كيف تفهم من اآلية أن العقل يؤيد الشرع ؟: الشيخ

  : ال يفكر يف اآليات السابقة إال أصحاب العقول, الطالب

  كما أن الشرع ينمي العقل ويزيده .  ,إذا فالعقول تؤيد ما جاء به الشرع: الشيخ

هل هذا للتنوير أو لالستغراق ؟ مبعىن هل هم  يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم )) ((قوله: : الشيخ

  ؟  أو املراد استيعاب مجيع األحوال على اجلنوبمرة و  هم قياممرة و و يذكرون اهللا مرة وهم قعود 



  .الثاين : الطالب

  يعين يذكرون اهللا دائما .: الشيخ

   ؟ د ما قالوهري يف القرآن يؤيهل له نظ ما خلقت هذا باطال ))ربنا  ((قوله: : الشيخ

  .)) وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما باطال ذلك ظن الذين كفروا(( : الطالب

  ؟  هو الباطل ؟ ويش معىن كلمة باطل ما: الشيخ

   فهو باطل: كل شيء ال يوافق الشرع الطالب

أصل الباطل يف اللغة الضائع سدى,  اد أريد معىن الباطل ؟, ما أريد ما املر ال ال، أريد الكلمة فقط: الشيخ

  . الضائع الذي ال يلتفت له وال يؤبه به

  أين اسم إن ؟  وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن )) ((قوله: : الشيخ

   لمن يؤمن )) (( :مجلة: الطالب

  رب مجلة أو مفرد ؟ اخل؛ إذا فقطمن : الشيخ

   مفرد .: الطالب

؟ هل يؤمنللذي  :أي؟ تقول ف ) من( فسر  وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن )) ((: ما هو التقدير: الشيخ

  ذلك ؟ من اليهود ؟ بميكن أن متثل ألحد 

  عبد اهللا بن سالم؛ : الطالب

  ؟  ومن النصارى: الشيخ

  النجاشي .: الطالب

هو الذي بعث في األميين  ((إنه للعرب خاصة لقوله:  حممد لكن قال:مبا أنزل على  الكتايبلو آمن : الشيخ

أنا أؤمن مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم لكنه للعرب خاصا ال  :لو قال الكتايب :السؤال رسوال منهم ))

  هذا مل يؤمن نقول : لطالبا ؟ هو الذي بعث في األميين رسوال منهم )) ((لبين إسرائيل؛ لقوله تعاىل: 

  : ملاذا ؟ الشيخ

له إن عيسى عليه السالم بشر مبحمد صلى نقول : الطالب: ألنه أرسل إىل الناس كافة أما اآلية خربية, الطالب

ومبشرا برسول يأتي من  ((اهللا عليه وسلم وكما ذكر أيضا يف اإلجنيل وقال اهللا تعاىل يف القرآن عن عيسى: 

  . )بعدي اسمه أحمد )



قصدي إنه مل يؤمن ال بالذي أنزل إليهم وال بالذي أنزل إلينا، ال بالذي أنزل إليهم ألنه مل يقبل بشارة : الشيخ

أنا ال أؤمن أنه أرسل  :وال بالذي أنزل إلينا ألن الذي أنزل إلينا أنزل على أنه للناس كافة؛ فإذا قال ,عيسى

  ما آمنت . :للعرب نقول

  : كيف نوجه اآلية ؟ السائل

 :؛ قالواهم؛ ألن أول بعثته كانت يف األميني، بعثه منه أي منهمأي نعم يف األميني، توجيه اآلية أنه بعث: الشيخ

يف عهده صلى اهللا الفتحات ألنه  ,وهذا إشارة إىل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لن يباشر أحدا من غري األميني

  فارس وال إىل الروم .تتعد إىل يف اجلزيرة وما حوهلا مل  اجلزية كلها عدتعليه وسلم ما 

أو نقول يف األميني يف أول الرسالة كما  ,هو الذي بعث من األميني رسوال منهم، على سبيل التوكيد: الشيخ ...

  يعين أول رسالته كانت فيهم مث انتشرت . ,شرحناها

   ما الفرق بني الصرب واملصابرة ؟ )) يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ((: الشيخ

   ...الصرب هو الصرب على نفسه يعين يتعلق بنفسه؛ واملصابرة إمنا تكون بني اثنني، : الطالب

لكن إذا صابره وجادله  ,ألن اإلنسان رمبا يصرب إذا مل يصابره أحد ,يعين صابر من يضادك يف أمرك: الشيخ

  وناظره رمبا ال يصرب.

  ويش معناها ؟  ))لعل (( : الشيخ

  تعليلية؛ : الطالب

  وال يصح أن تكون للرجاء ؟ : الشيخ

  ال؛ : الطالب

  ملاذا ؟ : الشيخ

   هللا. يتأتى يف حقألن الرجاء ال : الطالب

  : وما هو الفالح ؟ الشيخ

  : هو الفوز واملرغوب والنجاة من املرهوب .الطالب

  متام.  : أحسنتالشيخ

  معىن االستجابة ؟  لهم ربهم ))فاستجاب  ((قوله تعاىل: : الشيخ

  أجاب . :أي: الطالب

  . ربهم )) ((وملاذا قال: : الشيخ



  .ربوبية خاصة : ألن هذه الطالب

  ذا الدعاء فهذه ربوبية خاصة .م لإلميان وهلحيث وفقهربوبية خاصة : الشيخ

   هل تعرف أن هناك ربوبية خاصة وعامة ؟: الشيخ

   ...بوبية اخلاصة قد ختتص بفرد كالرسول ر مجيع اخللق والتشمل الربوبية العامة : الطالب

   ما هي اآلية اليت اجتمعت فيها الربوبيتان العامة واخلاصة ؟: الشيخ

  قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون )) . ((: الطالب

   يف هذه اآلية نكتة حيث قدم موسى على هارون ؟: الشيخ

  نعم متام . موسى أفضل من هارون ؛: الطالب

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا 

  وال تأكلوا أموالهم إلى أمولكم إنه كان حوبا كبيرا )).وآتوا اليتامى أموالهم وال تتبدلوا الخبيث بالطيب 

بسم اهللا الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  ربكم ))

قبل اهلجرة؛  واملكي ما نزل ,واملدين عند اجلمهور ما نزل بعد اهلجرة ,هذه السورة هي سورة النساء وهي مدنية

فاملدين ما نزل بعد اهلجرة ولو يف غري املدينة؛ واملكي ما نزل قبل اهلجرة ولو يف غري مكة؛ وعلى هذا فاملدار يف 

  تعيني املكي واملدين إىل الزمن ال إىل املكان؛ 

أصول التفسري؛ وذكروا مميزات للمكي واملدين معروفة يف علم  ,وقد ذكر العلماء رمحهم اهللا ضوابط للمكي واملدين

غالب يف اآليات املكية الغالب فيها القصر والقوة، قوة األسلوب، وموضوعها يف الغالب التوحيد المن ذلك أن 

  .وما يتعلق ا 


